
Afval scheiden in Eemsdelta 

Woensdag 24 februari 2021

Eemsdelta bestond voorheen uit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.  

De inzameling van afval is nog niet samengevoegd. De gemeente Eemsdelta wil de  

hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval verminderen. Door groente-, fruit- en  

tuinafval, papier en karton, flessenglas, grofvuil en grof groenafval, bouw- en sloopafval 

en textiel nog beter te scheiden, ze in de juiste container te doen of weg te brengen naar 

inleverplekken is er minder restafval. De gescheiden afvalsoorten kunnen hierdoor beter  

gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten.

Papierinzameling 
 
Wij informeren u over de inzameling van papier, zodat u weet wanneer de  

inzameling in uw dorp of wijk is. Kijk voor de meest actuele inzameldata  

op eemsdelta.nl/afval.  
 
 

Papierinzameling in de voormalige  
gemeente Delfzijl  
De papierinzameling wordt huis-aan-huis gedaan 
door verenigingen en scholen. Zet de papiercontai-
ner op de inzameldagen vanaf 17.00 uur aan de 
weg. Papier en karton wat niet in de container past 
kunt u gebundeld naast de container aanbieden.  
 
Op eemsdelta.nl/afval ziet u in de persoonlijke  
afvalkalender wanneer welk soort afval, zoals papier 
en karton, wordt ingezameld.  
 
 
 

Papierinzameling in de voormalige gemeente Loppersum  
De papierinzameling wordt huis-aan-huis gedaan door verenigingen en scholen.  
U kunt zelf papier en karton wegbrengen naar de verzamelcontainers. 

Zaterdag 27 februari  
Loppersum 
Door Prinses Beatrixschool Loppersum/Wilgenstee. 
Huis-aan-huis van 11.00 tot ongeveer 13.30 uur. 
 
Vrijdag 5 maart 
Eenum  
Door gezamenlijke Dorpsbelangen Eenum, Leermens 
en Oosterwijtwerd. In de parkeerhaven langs de weg 
ter hoogte van Schoolweg 19 en huis-aan-huis. 
 
Zaterdag 6 maart                         
Leermens/Oosterwijtwerd 
Door gezamenlijke Dorpsbelangen Eenum, Leermens 
en Oosterwijtwerd. In de parkeerhaven langs de weg 
ter hoogte van Schoolweg 19 en huis-aan-huis. 
 
Dinsdag 9 t/m donderdag 11 maart                         
Zijldijk 
Door vereniging Dorpsbelangen Zijldijk. 
Verzamelcontainer Fivelweg 65-71. 
 
Zaterdag 13 maart                         
Loppersum  
Door Gereformeerde Kerk. Huis-aan-huis. 
 
Zaterdag 13 maart                         
Westeremden 
Door OBS Abt. Emo. 
Verzamelcontainer parkeerplaats school Abt. Emo. 
 
Vrijdag 19 maart                         
Stedum 
Door Basisschool de Klaver. 
Verzamelcontainer Hoofdstaat 47. 
 
Zaterdag 20 maart                         
Garrelsweer/Winneweer/Wirdum   
Door WGJ Garrelsweer. Huis-aan-huis. 
 
 
 

Woensdag 24 en donderdag 25 maart           
Middelstum/Huizinge/Toornwerd/Westerwijtwerd 
Door GBS Klim-op. 
Verzamelcontainer achter de kerk 'de Damstee'. 
 
Vrijdag 26 en zaterdag 27 maart           
't Zandt en de straten Westerweg, Terhornseweg,  
Boslaan, Schatsborgerweg, Omtadaweg, Korendijk  
en de Zijldijksterweg 
Door OBS de Zandplaat. Huis-aan-huis. 
 
Zaterdag 27 maart  
Garsthuizen/Startenhuizen 
Door diverse verenigingen. 
Verzamelcontainer dorpsplein voor 't Binhoes en  
huis-aan-huis. 
 
Zaterdag 27 maart  
Middelstum/Huizinge/Toornwerd/Westerwijtwerd 
Door Muziekvereniging Concordia. 
Verzamelcontainer Muziekvereniging Concordia. 
 
Zaterdag 3 april  
Zeerijp 
Door voetbalvereniging de Fivel. Huis-aan-huis. 
 
Zaterdag 17 april  
Stedum 
Door Gereformeerde Kerk. Papier wordt opgehaald  
als het vanaf 09.30 uur aan de weg staat. 
 
Gehele jaar  
Verzamelcontainer Wijmersweg 67, Loppersum. 
 
Gehele jaar  
Verzamelcontainer parkeerplaats bij sporthal  
Hippolytushal, Middelstum. Niet in weekenden,  
tijdens vakanties en feestdagen.  
Dan is de container dicht. 

 
Maandag 1 maart  
Tuikwerd, Vogelbuurt,  
Oostbuurt, Vliethoven,  
Kruidenoever en  
Rietkampen 

• Duivenslag 

• Eendenkooi 

• Egge 

• Farmsumerweg 

• Fluitekruid 

• Ganzenerf 

• Hallehuis 

• Heerd 

• Hoenderhof 

• Hondsdraf 

• Koetshuis 

• Kraaienbos 

• Ploeg 

• Reigersingel 

• Rolblok 

• Schathuis 

• Speenkruid 

• Steenhuis 

• Stolp 

• Strekel 

• Uilenhoek 

• Valkenhorst 

• Weegbree 

• Welhaak 

• Wendakker 

• Zaaibak 

• Zeis 

• Zicht 

• Zilverschoon 

• Zwaluwoever 

• Zwanendrift 

• Zwet 
 
Donderdag 4 maart  
Fivelmonde, Fivelzigt en 
Dethmerseiland 

• Aalgeer 

• Boekweitkamp 

• Bonenakker 

• Delf 

• Eilandweg 

• Erwtenkamp 

• Geerstuk 

• Gersteland 

• Hoefsmederij 

• Hooiven 

• Klaverweide 

• Kuiperij 

• Maisveld 

• Pellerij 

 • Rietzoom 

• Snikkepad 

• Stelmakerij 

• Tarweveld 

• Trekweg 

• Tuka 

• Vlaskamp 

• Wagenmakerij 

• Weg naar den Dam 

• Zadelmakerij  

 Zaterdag 6 maart  
Spijk en omstreken 

• Achteromweg 

• Alberdaweg 

• Boterweg 

• De Kamp 

• De Kluft 

• EGD-weg 

• Grote Dijkstraat 

• Havenweg 

• Hoge Akkers 

• Hoofdweg-Noord 

• Hoofdweg-Zuid 

• Jonker 

• Kerkpad 

• Kerspelpad 

• Kleine Dijkstraat 

• Kolholsterweg 

• Kwelderweg 

• Lage Trijnweg 

• Melkweg 

• Mr Cornelius  

  G Cremerpad 

• Mw Evers-Dijkhuizenlaan 

• Nesweg 

• Oostpolderweg 

• Parklaan 

• Polen 

• Redger 

• Rietlaantje 

• Ripperdaweg 

• Spaarbankweg 

• Spijkster Oudedijk 

• 't Loug 

• Tjariet 

• Tuinbouwweg 

• Tweehuizerweg 

• Ubbenasingel 

• Vierhuizerweg 

• Vlasakker 

• Westersingel 

• Willem de Mérodelaan 

• Zwarteweg 
 

Papierinzameling in de voormalige gemeente Appingedam  
Op woensdag 10 maart is de eerstvolgende inzameling van papier in de voormalige gemeente Appingedam. 
Op donderdag 11 maart gebeurt dit in de buitengebieden. Bij de inzameling zijn verenigingen, scholen en  
organisaties betrokken. In de afvalkalender die u thuis hebt ontvangen en in de persoonlijke afvalkalender op 
eemsdelta.nl/afval ziet u wanneer welk soort afval, zoals papier en karton, wordt ingezameld.  
Zet de papiercontainer op de aangegeven datum vanaf 17.00 uur aan de weg. Papier en karton wat niet in de 
container past, kunt u gebundeld naast de container aanbieden.  
 
Zelf wegbrengen 
U kunt zelf papier en karton wegbrengen naar onderstaande verzamelcontainers:  

• Damster Voetbal Club (DVC) - parkeerterrein DVC Burgemeester Klauckelaan 

• ASWA - Burgemeester Klauckelaan 16 

• Christelijk Mannenkoor - Woldweg, parkeerterrein Eendracht 

• Kerkrentmeesters Tjamsweer - Tjamsweersterweg 21

eemsdelta.nl/afval


